
Publicidade nacional dribla
concorrência internacional

SÃO PAULO

Das 20 agências que mais com-
praram espaço publicitário nos
meses de janeiro e fevereiro de
2006, seis são 100% nacionais, ou
seja, sem associação com algum
grupo de comunicação interna-
cional, segundo levantamento do
Ibope Monitor. O dado mostra o
impacto do aporte desses con-
glomerados na publicidade na-
cional a partir da década de 1990.
Para sobreviver, as brasileiras ou
foram cooptadas ou tiveram de
traçar estratégias para se manter
entre as maiores.

Para as agências nacionais, es-
se movimento foi a oportunidade

de se capitalizar. Para o mercado
publicitário brasileiro, o efeito tri-
plicou os ganhos. Segundo Salles
Netto, presidente do Grupo Meio
e Mensagem, o setor faturava, na
década de 1990, algo entre R$ 2
bilhões e R$ 3 bilhões anualmen-
te. Hoje, o montante é de R$ 7,5
bilhões e pode vir a ter cresci-
mento de 15% neste ano. Em
2005, as verbas publicitárias mo-
vimentaram mais de R$ 32 bi-
lhões.

Para enfrentar a concorrência,
a Talent, por exemplo, preferiu
manter poucos clientes, ofere-
cendo um trabalho mais perso-
nalizado e aprofundado nas ne-

cessidades de cada um deles. A
agência conseguiu conservar im-
portantes anunciantes, como
Brastemp. Solução parecida se-
guiu a DPZ, que manteve em seu
portfólio clientes como Souza
Cruz,Sadia e Itaú.

"Os clientes que mantiveram
suas contas nas agências brasilei-
ras o fizeram porque recebiam
atendimento personalizado", co-
menta Flávio Conti, diretor-geral
da DPZ. A África é outro exemplo
de quem, por criar um serviço di-
ferenciado, mantém crescimento
sustentado no mercado.

BRUNO AZEVEDO



TENDÊNCIA - Movimento de globalização muda o perfil d

Agência nacional drible
Com a compra de agências nacionais durante a
década de 1990, grupos estrangeiros têm 14 das 20
maiores agências publicitárias do Brasil

SÃO PAULO

Das 20 agências que mais com-
praram espaço publicitário nos
meses de janeiro e fevereiro, se-
gundo levantamento do Ibope
Monitor, apenas seis são 100%
nacionais, ou seja, sem associa-
ção com algum grupo de comu-
nicação internacional. O dado
mostra o impacto do aporte des-
ses conglomerados na publicida-
de nacional a partir da década de
1990. Para sobreviver, as brasilei-
ras ou foram cooptadas ou tive-
ram de traçar estratégias para se
manter entre as maiores.

Para as agências nacionais, es-
se movimento foi a oportunidade
de se capitalizar. Para o mercado
publicitário brasileiro, o efeito tri-
plicou os ganhos. Segundo Salles
Netto, presidente do Grupo Meio
e Mensagem, o setor faturava, na
década de 1990, algo entre R$2bi-
Ihões e R$ 3 bilhões anualmente.
Hoje, o montante é de R$ 7,5 bi-
lhões e pode vir a ter crescimento
de 15% neste ano. Em 2005, as
verbas publicitárias movimenta-
ram mais de R$ 32 bilhões.

Para enfrentar a concorrência,
a Talent, por exemplo, preferiu
manter poucos clientes, ofere-

cendo um trabalho mais perso-
nalizado e aprofundado nas ne-
cessidades de cada um deles. A
agência conseguiu conservar im-
portantes anunciantes, como
Brastemp. Solução parecida se-
guiu a DPZ, que manteve em seu
portfólio clientes de peso como
Souza Cruz, Sadia e ltaú.

"Quem não se associou saiu
perdendo. Os clientes que manti-
veram suas contas nas agências
brasileiras o fizeram porque rece-
biam atendimento personaliza-
do. Perdemos alguns clientes,
mas ganhamos outros. Nossa es-
tratégia sempre foi oferecer um
trabalho diferenciado e ajudar
nossos clientes a obter resultados
nas vendas", comemora Flávio
Conti, diretor-geral da DPZ.

A agência conseguiu ainda
atrair o grupo japonês Dentzu,
que veio para o Brasil atender
clientes japoneses como Sony e
Toyota. Com o Dentzu foi monta-
do Dentzu Latin América. Além
disso, a DPZ avançou sobre o
mercado argentino e conquistou,
no Brasil, contas de anunciantes
com atuação em diversos países,
como Campari e Avon.

Guga Valente, presidente do

Grupo YPY que detém as agências
África, MPM eDM9/DDB, aposta
que as agências que se adaptaram
às novas necessidades, oferecen-
do, soluções integradas de comu-
nicação conquistaram seu espa-
ço. É o caso da África, criada em
2002 e que é a oitava no ranking
do Ibope Monitor.

Para manter o espaço conquis-
tado,aDM9/DDBcomeçaaesta-
belecer parcerias com outras
agências. Também foi criada a
Tudor, empresa de promoção e
organização de eventos.

'A vinda das agências interna-
cionais faz parte de um processo
de expansão dos negócios. Os
clientes são globais e as agências
têm de atendê-los em diversos
países. Antes, das 20 maiores, so-
mente cinco eram agências inter-
nacionais", conta Salles Neto.

Ele atribui o sucesso dos gru-
pos estrangeiros, em parte, à
mão-de-obralocal.

As primeiras agências interna-
cionais chegaram ao País na dé-
cada de 1940, acompanhando a
expansão das atividades de seus
principais clientes. Foi assim com
a McCann Erickson, a J.Walter
Thompson e a extinta Grant.

Na década de 1990, com o pro-
cesso de globalização em todos os
segmentos de negócios e em to-
dos os países, as agências estran-
geiras voltaram seus olhares para
o Brasil—seja porque seus clien-



a   publicidade         brasileira,     que      sofre        a daptações

a concorrência externa
tes ampliavam sua área de atua-
ção, seja porque o mercado na-
cional se tornava tentador para
essas agências.

ADM9 se beneficiou com toda
essa movimentação. Em 1997, as-
sociou-se à americana DDB. Na
época, houve a privati-
zação da telefonia. A Te-
lesp virou Telefônica e a
agência corria risco de
perder um grande
cliente. Com a parceria,
a brasileira garantiu a
permanência da conta e
estendeu os negócios a
outros países onde a
companhia tem negó-
cios através das unida-
des da DDB.

"Foi uma conta con-
quistada no Brasil e que
ganhou mundo. Houve
agências que perderam
clientes justamente por
não se internacionali-
zar", lembra Guga Valente. O YPY
comprou quase R$ 2 bilhões em
espaço publicitário em2005.

Ele afirma que a parceria com a
DDB não impactou tanto a DM9
porque conservou-se uma gestão
autônoma. "Nós não perdemos
espaço no mercado brasileiro. Is-
so seria quase impossível sem a
associação", diz.

Francisco Madia, diretor presi-
dente do Madia Mundo Marke-
ting, explica que o que aconteceu

Guga Valente

«NÃO PERDEMOS

ESPAÇO NO

MERCADO

BRASILEIRO DE

PUBLICIDADE. ISSO

SERIA QUASE

IMPOSSÍVEL SEM

A ASSOCIAÇÃO»

nos anos 90 foi um reagrupamen-
to global com reflexos no merca-
do brasileiro.

"Houve um processo de con-
solidação das agências. Trata-se
de algo benéfico porque trouxe
consistência, seriedade e uma vi-

são mais moderna do
que é a comunicação.
Mas as agências sofre-
ram, principalmente
aquelas que tinham
contas que, internacio-
nalmente, se decidiu
trabalhar com um único
grupo de publicidade",
afirma Madia.

Foi o que sentiu num
primeiro momento a
DPZ. 'A barra foi pesada,
tão pesada que mudou o
ranking das agências.
Foi uma década inteira
de revolução da propa-
ganda mundial. Hoje, o
cliente não se sente mui-

to seguro em alinhar sua conta e
não receber um trabalho perso-
nalizado", diz Flávio Conti, dire-
tor-geral da DPZ, que chegou a
ser assediada pelos grupos DDB,
InterpubliceOmnicom.
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Mercado
publicitário pode
ter mais parcerias

Os entrevistados ouvidos pelo

DCI não descartam novas as-

sociações entre agências de

publicidade brasileiras e con-

glomerados internacionais de

comunicação. "Nossas agên-

cias são permanentemente as-

sediadas", conta Salles Neto,

do Grupo Meio e Mensagem.

Guga Valente, do Grupo

YPY, cita o grupo TBWA, que

há tempos tenta entrar no Bra-

sil e ainda não o conseguiu de

forma significativa.

"É um grupo com peso no

mercado internacional e não

tem encontrado correspondên-

cia no cenário brasileiro. O

mercado publicitário é muito

dinâmico e ainda pode acon-

tecer novas associações", diz.

Segundo ele, África e Lew,

Lara podem ser sondadas fu-

turamente e teriam condições

de firmar boas parcerias.

No caso da África, Valente

destaca o trabalho da agência

na construção de estratégias

integradas de comunicação, al-

go diferente do que é oferecido

pelo mercado e que pode atrair

parceiros. Entretanto, ele nega
que a agência esteja interes-
sada em se associar.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 30 mar. 2006, Serviços, p. B2. 




